
 

 

 

 الررةيدد  ردد   ةال   رليددة  125 بقيردد  األةلدد  ال فعدد  ضدد  ردد  أندد  الدد ةل   ةالرعدد ة  االسددرار   ةزيدد   نصدد   سدد   الدد كرة   أكدد  

 رةجيهد   اطد   فد  يدتر  ةالذى رص   صعي  لر  فظ   الر لي  الرنري  لب ن رج  ةال   رلية  500 بقير  ال ةل  البنك ر  الرخصص

 الريدزا  علد  ةالر كيدز ةقند  سدةا   ر د فظر  فد  ةالصدن عي  االسدرار  ي  الرنريد  رع ال  ل فع السيس   الفر ح عب / ال ئيس السي 

 الكبيد  الد ع  ظد  فد  خ ص  الر  فظري  ا ري  ف  لالسرار   ةاألجنبي  الر لي  الش ك   ر  الرزي  جذب به ف ر  فظ  لك  الرن فسي 

 الر  فظد   في الرةاطني  رعيش  رسرةى ل فع االقرص  ي  الرةا   رةزيع في الرك فؤ ر قيق أج  ر  الصعي   لرنري  ال ةل  رةلي  الذى

 .ا ري ًج  األكا 

 للقطدد   الدد ع  زيدد    علدد  الر ركددز  الرنريدد  ةر قيددق االقرصدد    النرددة رعدد ال   فددع إلدد  يهدد ف الب ندد رج اددذا أ  الددةزي    ةأةضدد  

 القط عد   لنردة الالزرد  األس سدي  البنيد  ة عد  األعر   رن خ ر سي  خال  ر  ةذلك الرسر ار   العر  ف ص ر  الرزي  لخلق الخ ص

 الصدن ع   رجد ال  فدي ةخ صد  الصدعي  لر  فظد   النسدبي  الرزايد  علد  الق ئرد  الصدن ع   رد  رجرةعد  ةرطدةي  الرخرلف  اإلنر جي 

 فدي الصدن عي  ب لرند طق األخد ى اإلنر جي  الرج ال  ك ف  رنري  في االسرر ا  عل  ال  ص رع  به   الر ربط  القير  ةسالس  الغذائي 

 خد ر   راد  رصد  صدعي  فدي الرخر    الر  فظ   في للرةاطني  الالزر  الر ري  ةالبني  األس سي  الخ ر   رق ي  في ةالرةسع الصعي 

 ب سددر ار  الخدد ر   رلددك رددةفي  فددي الر ليدد  الة دد ا  قدد    ة عدد  للرندد ز   الغدد ز ةرةصددي  ةالطدد   الصدد ي ةالصدد ف الشدد ب ريدد  

 .الرطلةب  ةب لجة  

 أسد س علد  االخريد   عليهرد  ةقدع  يد  الب ند رج  رنفيذ لب ء زاةي  ك ج  ةسةا   قن  ر  فظري اخري   ر  أن  إل  الةزي    ةأش   

 . االقرص  ي  ةالق  ا  الجغ افي  ةالرج ة  الفق   ةرع ال  السك     ج : ةاي الرع يي  ر  رجرةع 

 بهد ف الب ند رج  فيهد  رنفيذا  سير  الر  الرن طق ف  اسرار  ا  ض  ف  الصعي  رنري  رش ة  اسرغال  سير  أن  الةزي    ةأةض   

 .ا ري ج  األكا  الرن طق ف  للرسرار  الج ي  االسرار   ق نة  ار  ه  الر  ال ةافز ظ  ف  خ ص  ةالر أ   للشب ب عر  ف ص رةفي 

 األةسدع ال كةرد  جهدة  نسد ن  أ  يسدع ن :"األةسط ةالشد   رصد  لرنطقد  الد ةل  للبندك اإلقليرد  الرراد  عد ل   أسع  ق   ج نب   ر 

 الر ليد  االقرصد  ي  القط عد   فدي الرن فسدي  القد    ر سدي  علد  الب ند رج ةسيسد ع  رصد   فدي ا ري جد  االكاد  الرن طق لرنري  نط ق 

 ".ةسةا   قن  ر  فظر  ةار  نرةا الر  فظ   أق  في للرةاطني  الخ ر   ةرق ي  الر ري  ةالبني 

 

 2017/ 6 /12 القاهرة في
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 لتنمية دوالر مليون 500 الـ حزمة من الدولى البنك من دفعة أول دوالر مليون ١٢٥ ضخ: نصر سحر

  الجمهورية رئيس السيد لتكليفات تنفيذا الصعيد

 أتاحها التي الحوافز ظل في الصعيد لمحافظات االستثمارات من مزيد جذب:الدولى والتعاون االستثمار وزيرة

  احتياجا األكثر للمناطق الجديد االستثمار قانون

 في التنافسية القدرة تحسين على سيساعد":عالم اسعد"و.. وسوهاج قنا في البرنامج تنفيذ بدء: الوزيرة

 االقتصادية القطاعات
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